Coördinator Shopkom/kringloopwinkel gezocht.
Vind jij het leuk om vrijwilligerswerk te doen in ons “Huis van de Buurt” aan de Draaikom 2 in
Huizen? We zoeken iemand die beschikbaar is om ons team van de Shopkom aan te sturen.
Part-time, tijden in overleg.
Ons team voor de Shopkom (kringloopwinkel) is een gezellige groep vrijwilligers die zich inzet om
spullen een tweede kans te geven. Kleding, speelgoed, schoenen en allerhande andere spullen
worden er verkocht.
Functie beschrijving:
- Regelmatig overleg met collega coördinatoren en management
- Vrijwilligers werven in overleg met recruitment
- Aansturen van het team vrijwilligers.
- Zorgen voor verbinding en samenwerking binnen het team
- Overzicht hebben van alle werkzaamheden van de vrijwilligers binnen het team en zorgen daar
waar nodig voor vervanging
- Zorgdragen voor het (laten) inwerken van nieuwe vrijwilligers
- Rooster bezetting managen opdat bezetting optimaal is.
- 1 x per maand een overleg met teamleden plannen, bijwonen en agenda vaststellen
- 1 x per maand bijwonen van het coördinatorenoverleg
- Doorvertalen van zaken die het management bespreekt naar de werkvloer
- Contacten onderhouden met andere teams.
Functie-eisen:
- Goed kunnen samenwerken in teamverband.
- Kunnen aansturen van een team mensen.
- Goed kunnen omgaan met verschillende mensen.
- Oog hebben voor de kwetsbare mens in de samenleving.
- Affiniteit met de werkzaamheden van het team
- Makkelijk kunnen communiceren en geeft opbouwende kritiek.
- Mensen kunnen inspireren en enthousiasmeren.
Wat hebben wij te bieden:
Tijdvoormeedoen is een buurthuis in Huizen waar meer dan 150 vrijwilligers werken en waar een
paar honderd bezoekers komen per jaar. Bij TijdvoorMeedoen is het motto “ga op zoek naar je
passie en doe wat je leuk vindt”
Meer weten over TijdvoorMeedoen:
Wij zijn een aantal jaar geleden ontstaan uit een welzijnsorganisatie vanuit de wens om welzijn
anders te doen. We zijn daarom geen welzijnsorganisatie, maar ook weer wel. We zijn geen reintegratie organisatie, maar ook weer wel. We zijn geen buurthuis, maar ook weer wel. We zijn
een plek waar mooie dingen gebeuren door en voor mooie mensen.

TijdvoorMeedoen gelooft dat iedereen, ongeacht zijn achtergrond, beschikt over sociale
overwaarde. Dat kan een passie zijn, iets dat iemand leuk vindt om te doen of een kwaliteit die
iemand graag wil inzetten om anderen te helpen. TijdvoorMeedoen geeft hiervoor een podium.
Wij brengen mensen bij elkaar die iets willen geven, nemen of delen. Zo is TijdvoorMeedoen
een creatieve broedplaats waar mensen elkaar ontmoeten en dromen uit mogen komen. Als je
onze website bekijkt, leer je ons beter kennen.
Interesse?
Neem contact op met Arie Karelse, algemeencoordinator@tijdvoormeedoen.nl

